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YÖNETMELİK

Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanlığından:
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, 3/6/2007 tar hl ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
M nerall Sular Kanununun uygulanması le lg l usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, bel rlenm ş ve bel rlenecek jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sular le
jeotermal kökenl gazların aranması ve şlet lmes ç n ruhsat ver lmes , ruhsatın devred lmes , faal yetler n, kaynağın
ve çevren n denetlenmes , ruhsatın sona erd r lmes , kaynak ve kaptajın korunması, ruhsat alanının terk ed lmes le
lg l usul, esas ve yaptırımları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 3/6/2007 tar hl ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal M nerall
Sular Kanununun 20 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Akışkan: Kaynaklardan elde ed len su, gaz ve buharı,
b) Arama Faal yet Raporu: Arama ruhsat dönem nde hak sah pler tarafından, her yıl arama projes ne göre
yapılmış olan faal yetlere l şk n lg l mühend s tarafından hazırlanmış b lg ve belgeler çeren İdare ve MTA’ya
ver lmes gereken raporu,
c) Arama ruhsatı: Sınırları bel rlenm ş b r alanda, kaynak arama faal yetler nde bulunulab lmes amacıyla
projeye dayalı ver len z n belges n ,
ç) Arama: Jeotermal s stemden akışkan elde etmek amacıyla jeoloj k araştırmalarla başlatılan, jeok myasal ve
jeof z k çalışmalarla desteklenen, yapılan tüm çalışmalara a t ver ler n değerlend r lmes sonucu bel rlenen lokasyon
veya lokasyonlarda amaç ve tekn ğ ne uygun olarak jeoloj k tak ple açılan sondaj çalışmaları le üret me yönel k test
çalışmalarını da çeren projede bel rt len faal yetler bütününü,
d) Bakanlık: Enerj ve Tab î Kaynaklar Bakanlığını,
e) Beklenmeyen haller: Jeoloj ve kaynak şartlarındak beklenmeyen f z ksel ve k myasal değ ş kl kler le lg l
mevzuat gereğ nce d ğer kurumlardan alınması gereken z nler n alınamaması durumlarını,
f) Bloke alan: İşletme ruhsatı ver lm ş b r jeotermal kaynaktan yapılan üret m faal yetler n n etk lenmemes
ç n şletme ruhsatı sah b dışındak talep sah pler ne kapatılmış ve şletmeye açılmayacak alanları,
g) Deşarj: Jeotermal akışkanın kullanımından sonra reenjekte ed lemeyen kısmının veya tamamının çevre
k rl l ğ ne neden olmayacak şek lde başka alıcı ortamlara gönder lmes n ,
ğ) Doğal m nerall su: Yerkabuğunun farklı der nl kler nde, uygun jeoloj k şartlarda doğal olarak oluşan b r
veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kend l ğ nden çıkan ya da çıkartılan, m neral çer ğ ve d ğer b leşenler le
tanımlanan; tedav , ş fa amaçlarıyla da kullanılan çmece suyu, ş falı su ve benzer adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal
suları,
h) Emn yetl ver m: Jeotermal s stem ve rezervuar denges n bozmayacak şek lde aynı rezervuardan b r m
zamanda üret leb lecek azam akışkan m ktarını,
ı) Enjeks yon:Akışkanların, yapay yöntemlerle jeoloj k formasyonlara gönder lmes n ,
) Faal yet dönem : Arama ve şletme ruhsat dönemler nde b r yılda yapılan faal yetler ,
j) Faal yet: Jeotermal kaynakların aranması, gel şt r lmes , şlet lmes ve terk ed lmes le jeotermal ve doğal
m nerall suların kullanılması hususundak şlemler ,
k) Gayr saf hâsılat: İşletmen n toplam yıllık c rosu olup, şletmelere a t tahakkuk eden her türlü mal ve h zmet
satış bedeller , fa zler le yapılan k ralamaların dah l olduğu m ktarı,
l) İdare: İl özel dareler n ,
m) İdare payı: Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı tes sler n gayr saf hâsılatının % 1’ tutarında
her yıl Haz ran ayı sonuna kadar İdareye ödenen payı,
n) İşletme: Arama faal yetler sonucunda elde ed len kaynağın üret m, kullanım, reenjeks yon, enjeks yon,
deşarj ve bu faal yetlere yönel k sondaj çalışmalarını çeren projede bel rt len faal yetler bütününü,
o) İşletme faal yet raporu: İşletme faal yet dönem nde ruhsat sah pler tarafından yılda b r kez şletme
projes ne göre yapılmış olan faal yetlere l şk n, lg l mühend s tarafından hazırlanmış b lg ve belgeler çeren İdare
ve MTA’ya ver lmes gereken raporu,
ö) İşletme ruhsatı: Bel rl b r alanda akışkanın üret leb lmes ve değerlend r lmes ç n projeye dayalı ver len
z n belges n ,
p) Jeotermal alan: Yapılan b l msel ve tekn k çalışmalarla sınırları bel rlenen ve üzer nde jeotermal kaynak
veya jeotermal kaynakla b rl kte doğal m nerall suların bulunduğu alanı,
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r) Jeotermal kaynak: Jeoloj k yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etk s yle sıcaklığı sürekl olarak bölgesel
atmosfer k yıllık ortalama sıcaklığın üzer nde olan, çevres ndek sulara göre daha fazla m ktarda er m ş madde ve gaz
çereb len, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar le yeraltına nsan düzenlemeler vasıtasıyla
gönder lerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı le ısıtılarak su, buhar ve gazların elde ed ld ğ yerler ,
s) Jeotermal rezervuar: Sıcaklık ve jeok myasal açıdan doğal b r denge ç nde bulunup b r bütünlük fade
eden, değ ş k şek llerde dışardan beslenen yarı açık veya kapalı sıcak su ve/veya buhar üret m ortamını,
ş) Jeotermal s stem: Jeotermal alan oluşumunu sağlayan; beslenme alanı, akışkan, ısı kaynağı, rezervuar
ve/veya zonu, örtü kaya ve boşalım alanının tümünü kapsayan, jeotermal kaynak ve/veya doğal m nerall suların
çıktığı ve/veya üret ld ğ , kend ne özgü jeoloj k yapısı, h drojeoloj k ve k myasal özell kler olan s stem ,
t) Kanun: 3/6/2007 tar hl ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal M nerall Sular Kanununu,
u) Kaptaj: Akışkanın doğal olarak ve/veya b l msel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak rezervuardan
yeryüzüne ulaşmasından t baren k rlenmes n n önlenerek ve korunarak daha sağlıklı şek lde değerlend r leb lmes ç n
kullanım önces özel tekn kle yapılan toplama havuzlarında, galer ve/veya kuyularda b r kt r lmes şlem n ,
ü) Kaynak: Doğal yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akışkan veya doğal m nerall su, gaz veya bunların
b rl kte elde ed ld ğ yerler ,
v) K ra sözleşmeler : İşletme ruhsatına dayalı kullanım alanlarıyla lg l hakların, başkalarına k ralanmasını
sağlayan sözleşmeler ,
y) Koruma alanı: Kaynak ve bunların bağlı olduğu jeotermal s stem n; bozulmasına, k rlenmes ne ve
sürdürüleb l r özell ğ n n y t r lmes ne neden olacak dış etkenlerden korumak amacıyla sahanın jeoloj k, h drojeoloj k
yapısı, kl m koşulları, zem n c ns ve t pler , drenaj sahası sınırı, kaynak ve kuyu çevres ndek yerleş m b r mler ,
endüstr tes sler , çevren n topograf k yapısı g b unsurlara bağlı olarak bel rlenm ş, önlemler alınması gereken,
çer s nde yapılan faal yetler n kontrol ve denet me tâb olduğu ve gerekt ğ nde yapılaşma ve araz kullanım
faal yetler kısıtlanab l r alanları,
z) Koruma alanları etüt raporu: Kaynağın şletmeye alınmasından önce bu yönetmel kte bel rt len lg l format
ve kr terlere göre lg l mühend sler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan ve MTA’nın görüşü alınarak
İdare tarafından onaylanan raporu,
aa) Kuyu başı donanımı: Üret m ve reenjeks yon kuyularında akışkanın sağlıklı ve çevrey k rletmeyecek b r
şek lde üret m n ve reenjeks yonunu sağlamak ve gerekt ğ nde kuyuyu uygun şek lde kapatab lmek maksadıyla
kullanılan borular, vanalar, adaptör ve spul hattı malzemeler g b ek pmanları,
bb) Kuyu ç logları: Kuyunun der nl ğ boyunca gözlemlenen l toloj k değ ş mler, kayaç yoğunluğu, tabaka
kalınlıkları, çatlaklı zonlar ve rezervuar zonlarda sıcaklık, gözenekl l k ve geç rgenl k, akışkana doygunluk, tuzluluk
parametreler , boru arkası ç mento homojenl ğ le kalınlığını ve kuyu çapındak değ ş mler g b özell kler
bel rlemeye yönel k ölçümler ,
cc) MTA: Maden Tetk k ve Arama Genel Müdürlüğünü,
çç) MİGEM: Maden İşler Genel Müdürlüğünü,
dd) Mücb r sebep: Sel, yangın, deprem, çökme, heyelan, savaş hal le yönetmel kte bel rt len d ğer haller ,
ee) Proje: Kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmaları düzenleyen, bel rlenen usûl ve esaslara göre
hazırlanan, arama ve şletme dönem ndek faal yetler n başlaması, gel ş m ve b t r lmes le lg l süreler çeren,
beyan n tel ğ ndek metn ,
ff) Reenjeks yon: Üret len jeotermal akışkanların kullanıldıktan sonra tamamının veya kalan kısmının yapay
yöntemlerle üret ld kler jeoloj k formasyonlara ger gönder lmes n /basılmasını,
gg) Ruhsat: Sınırları bel rlenm ş b r alanda kaynak tesp t ve şlet lmes faal yetler n n yapılab lmes ç n
ver len z n belges n ,
ğğ) Ruhsat Dönem : Alan, kuyu ve/veya doğal çıkışa bağlı olarak ruhsat süres nce yapılan faal yetler ,
hh) S c l: İdare tarafından kaynağa l şk n hak ver lmes , hakların devred lmes , hac z, reh n, potek, sona
ermes ve terk ed lmes g b hususları çeren kayıtları,
ıı) Sondaj: Jeotermal akışkanları aramak, üretmek, kullanım sonrası reenjekte etmek, rezervuarı gözlemlemek
veya test etmek ç n b l msel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak, gereken der nl k ve çapta yeryüzünden kaynağa
doğru jeoloj k tak p le del k kazma ve açma şlem le jeotermal rezervuar oluşturmak ç n akışkan enjekte etmek ç n
kuyu açma şlem n ,
) Tem nat: Kaynağın değerlend r lmes ne yönel k faal yetlerde, kamu can ve mal sağlığını etk leyecek
durumların oluşması ve ruhsat sah b tarafından gerekl tedb rler n alınmaması hal nde kullanılmak üzere arama,
şletme ve bloke alanları ç n nakd para, banka ve özel f nans tem nat mektubu, Devlet bono ve tahv l olarak İdareye
ver len güvencey ,
jj) Test: Rezervuarın üret m , yönet m ve zleme programını oluşturmak ç n f z ksel ve k myasal
parametreler bel rlemeye yönel k yürütülen çalışmaları,
kk) Üret m Değerler : Üret m testler sonucunda bel rlenen kuyu d b , kuyu başı, stat k ve d nam k sıcaklık,
basınç, deb g b parametreler
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlar ve İlg l Hükümler
Mülk yet ve ruhsat
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MADDE 5 – (1) Jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sular devlet n hüküm ve tassarrufu altında olup
bulundukları arzın mülk yet ne tab değ ld r. Kaynağa l şk n herhang b r faal yet n yapılab lmes ç n Kanuna göre
ruhsat alınması zorunludur.
(2) Jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sulara l şk n haklar, meden hakları kullanmaya eh l Türk ye
Cumhur yet vatandaşlarına, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sularla lg l faal yet yapab leceğ
hususu yer alan Türk ye Cumhur yet kanunlarına göre kurulmuş tüzel k ş l ğ ha z ş rketlere, kamu kt sad
teşebbüsler le müesseseler ne, bağlı ortaklık ve şt rakler ne, d ğer kamu kurum kuruluş ve dareler ne, gerçek veya
tüzel k ş adına ver l r.
(3) Jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sulara l şk n haklar, m ras yolu le nt kal eder. Bu haklar, bütün
m rasçıların vekâlet n hav b r vekâletname le k nc fıkrada bel rt len n tel klere sah p m rasçılardan b r ne veya
üçüncü b r şahsa devred l r. M rasçıların tt fak edememeler hal nde m rasçılardan b r n n müracaatı le mahkeme
m rasçılardan bu hakkın en eh l olana tahs s ne veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın satılmasına karar ver r.
Mahkeme bu hususu bas t muhakeme usûlü le halleder. Eğer dava söz konusu değ l se altı ay çer s nde nt kal
şlemler tamamlanmayan ruhsatlar feshed l r.
Arama ruhsatı almak ç n müracaat esasları
MADDE 6 – (1) Arama ruhsatı müracaatları, talep sah b tarafından 1/25000 ölçekl pafta adı ve altı derecel k
d l m esas alınarak yed basamaklı koord nat s stem ne göre y rm noktayı ve beş b n hektarı geçmeyecek şek lde
koord natları bel rt lerek hazırlanan, ek nde arama projes n çeren müracaat formu Ek-1 le İdareye yapılır.
(2) Arama ruhsatı almak ç n yapılan başvuru alanının b rden fazla l sınırları ç ne tekabül etmes durumunda,
talep alanının daha büyük olduğu l dares ne başvuru yapılır ve d ğer l veya ller dareler ne başvuruyu kabul eden
İdare tarafından b lg ver lerek o bölgeye başvuru kabul ed lmemes sağlanır. Arama ve mevcut şletme ruhsatlı
faal yet alanlarında da aynı şlem yapılır. Müracaat ed len alanın koord natları saat bres yönünde sağa (y), yukarı (x)
olarak bel rt l r. Müracaatlar tek pol gon üzer nden yapılır. Bu esaslara uygun şek lde yapılmayan müracaatlar kabul
ed lmez.
(3) Müracaatlarda öncel k hakkı esastır. Talep sah b n n İdareye müracaatı esnasında müracaat tar h ,
numarası, saat , dak kası, arama ruhsat müracaat formu Ek-1 üzer ne kayded l r. Müracaata esas olan b lg ler çeren
belge, müracaat sah b ne müracaat b t m nde ver l r.
(4) Ancak aynı yer ç n aynı anda b rden fazla talep olması durumunda projeler İdarece ncelenerek, en hızlı
ve en fazla yatırımı öngören arama projes terc h ed l r ve ruhsatlandırma şlem yapılır.
(5) İdare müracaat alanı hakkında b lg ler en geç onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r r. MİGEM tarafından
arama ruhsatı talep ed len alan, mevcut haklar d kkate alınarak değerlend r l r, önceden ruhsata bağlanmış kısımlar
varsa, bloke alanı kısmı le b rl kte çıkarılarak ger de kalan ve uygun olan alan ç n arama ruhsatı ver leb leceğ en geç
onbeş gün ç nde İdareye b ld r l r. İdare MİGEM tarafından aramalara açık olduğu bel rlenen alan ç n arama ruhsatı
ver lmes ne l şk n kararını en geç onbeş gün ç nde ver r ve sonuç le lg l olarak müracaat sah b ne yazılı tebl gat
yapılır.
Arama ruhsatına l şk n belgeler ve ruhsatının ver lmes
MADDE 7 – (1) Müracaat sah b , İdaren n tebl gat tar h nden t baren on beş gün ç nde, gerçek k ş ler ç n
Ek-2, tüzel k ş ler ç n Ek-3’de yer alan taahhütnamey belgeler yle b rl kte İdareye tesl m etmek zorundadır.
Belgeler n eks ks z olarak İdareye ver lmes nden sonra İdarece en geç onbeş gün ç nde Ek-4’e göre düzenlenm ş
arama ruhsatı ver l r.
(2) Arama ruhsatı İdarece s c le şlend ğ tar hte yürürlüğe g rer ve bu tar hten t baren arama ruhsat süres
üç yıldır. Arama ruhsatı ver len alan koord natları le b rl kte MİGEM’e en geç onbeş gün ç nde b ld r l r. Ruhsat
ver len alan MİGEM tarafından kayıtlara alınır. Arama ruhsatı sürec nde lave etütlere ve süre uzatımına ht yaç
duyulması hal nde, ruhsat sah b tarafından ruhsat süres b t m nden önce rev ze proje le arama ruhsatı süre uzatımı
ç n İdareye başvuru yapılır. Ver len rev ze projen n İdarece uygun bulunması hal nde en geç b r ay ç nde süre uzatım
taleb sonuçlandırılarak, arama ruhsat süres b r yıl uzatılır ve en geç onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r l r.
(3) Arama ruhsatı dönem nde İdareye b lg ver lmek koşuluyla sadece test amaçlı üret m yapılab l r. Bu testler
sırasında üret lecek akışkanın çevre mevzuatındak kapas te ve l m tler aşmaması gerek r. Test amaçlı üret m, d nam k
sıcaklık, stat k sıcaklık, d nam k basınç, stat k basınç, su kaybı, basınç düşümü, basınç yüksel m , njekt v te testler le
su k myası, zotop h droloj s , nh b tör testler , korozyon ve kabuklaşma parametreler n n bel rlenmes ve doygunluk
nd s g b h drojeok myasal çalışmalar yapılab l r.
(4) Bu çalışmaların sonucuna göre ruhsat sah b tarafından bloke alan talep ed lmes hal nde İdare’ye
başvuruda bulunulur. Bu alan, gerekl tüm masrafları ruhsat sah b tarafından karşılanmak üzere MTA tarafından
bel rlenerek ruhsat sah b ne ve İdareye b ld r l r. Bel rlenen bloke alan d ğer talep sah pler ne kapatılır.
Arama faal yetler ve faal yet raporları
MADDE 8 – (1) Arama ruhsat sah b nce arama faal yet dönem nde ruhsat alanında;
a) Ruhsat alanı ve mücav r le lg l önceden yapılmış çalışmalara yönel k l teratür çalışması,
b) Jeoloj k prospeks yon,
c) 1/25 000 ölçekl jeoloj har tası yapımı veya tem n le b rl kte gerek duyulması hal nde daha büyük uygun
ölçekl jeoloj har tası,
ç) Jeotermal jeoloj s çalışması, jeoloj k kes tler, jeof z k araştırmalar, h drojeok myasal çalışmalar; jeoloj
mühend s n n nezaret nde açılan sondajlı arama çalışmaları,
yapılab l r.
(2) Bu çalışmalar sonucu,
a) Kuyu ç logları; sıcaklık, elektr k-SP, son k, gama-ray, nötron, yoğunluk, kal per, ç mento logu,
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b) Kes nleşm ş l toloj k log ve kuyu donanımı, şletmeye esas olacak kuyu deb s le rezervuara l şk n;
d nam k sıcaklık, stat k sıcaklık, d nam k basınç, stat k basınç, su kaybı, basınç düşüm, basınç yüksel m, njekt v te
v.b. b lg ler çeren raporlar,
düzenlen r.
(3) Arama faal yet raporu, ruhsatın ver ld ğ yılı tak p eden yılın Mart ayında başlamak üzere her yıl Mart ayı
çer s nde jeoloj mühend s le b rl kte faal yet n n tel ğ ne göre d ğer lg l mühend s veya mühend sler tarafından
hazırlanarak İdareye ver l r ve İdare tarafından b r nüshası MTA’ya gönder l r. Faal yet raporu, hazırlayan jeoloj
mühend s ve lg l mühend sler le ruhsat sah b veya kanunî vek l tarafından mzalanır.
(4) Arama faal yet raporlarında; yukarıda sayılan faal yetlerden o döneme a t yapılmış çalışmalardan elde
ed len bulgular ve bunların sonuçları yer alır.
İşletme ruhsatı
MADDE 9 – (1) İşletme faal yetler ; akışkanın üret m , kullanım alanları, enjeks yon, reenjeks yon, deşarj ve
bu faal yetlere yönel k sondaj çalışmaları, testler ve kullanım alanları le bunlarla lg l tes sler kapsar.
(2) İşletme ruhsatı ç n arama ruhsat sah b , arama ruhsat süres son günü akşamına kadar Ek-5 de yer alan
formata uygun olarak hazırlanmış başvuru formu, konusu le lg l b r mühend s tarafından mzalanmış şletme projes ,
varsa koord natları bel rt lm ş bloke alan ve şletme ruhsatı harcı le b rl kte İdareye başvurur. Varsa eks kl kler,
İdarece en geç b r ay çer s nde ruhsat sah b ne b ld r l r ve b ld r m tar h nden t baren en geç üç ay ç nde ruhsat harcı
ve tem natı dah l eks kler tamamlanır. İşletme ruhsat müracaatları le eks kl kler tamamlattırılan müracaatlar İdare
tarafından en geç b r ay çer s nde sonuçlandırılarak Ek-6 dak forma göre düzenlenm ş şletme ruhsatı ver l r.
Eks kler n ver len süre ç nde tamamlamayanların şletme ruhsatı talepler redded lerek mevcut tem natları rat
kayded l r. İdarece ver len şletme ruhsatları, koord natları le b rl kte onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r l r.
(3) İşletme ruhsatı alındıktan sonra, ruhsat sah b nce Çevresel Etk Değerlend rmes olumlu kararı veya
Çevresel Etk Değerlend r lmes Gerekl Değ ld r karar belges alınarak, ruhsat alanı ve faal yete l şk n d ğer mer
mevzuattan kaynaklanan gerekl z nler n alınması ç n lg l bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları nezd nde en geç
üç ay ç nde g r ş mde bulunulması zorunludur. Çevresel Etk Değerlend rmes şlemler tamamlanmadan ve gerekl
z nler alınmadan şletme faal yetler ne başlanmaz. Gerekl olan şlem ve z nler ç n; İdare, lg l bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşlarının yapacağı mahall ndek tetk klere yönel k madd yükümlülükler ruhsat sah b tarafından
karşılanır. Gerekl z nler n k yılda alınamaması durumunda ruhsat ptal ed lerek tem natı ade ed l r.
(4) İşletme ruhsatı İdare tarafından s c le şlend ğ tar hte yürürlüğe g rer. Bu tar hten t baren ruhsat süres
otuz yıldır. Süre uzatımları talep ed lmes hal nde onar yıllık dönemler hal nde yapılır. İşletme ruhsat süres n n son
günü akşamına kadar ruhsat sah b n n projes le b rl kte süre uzatma taleb nde bulunması hal nde; şletme ruhsatı en
geç b r ay ç nde on yıl süre le uzatılır. Süre uzatımları İdare tarafından en geç onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r l r.
(5) İşletme ruhsat sah b , projes nde bel rt len term n planına göre akışkanı şletmeye almak zorundadır.
Term n planında bel rt len süre ç nde akışkan şletmeye alınamaz se sebepler le b rl kte İdareye ek süre taleb nde
bulunulur. İdarece, ek süre taleb ncelenerek en fazla üç ay ek süre ver l r. Bu sürede de şletme başlatılamaz se
tem nat rat kayded lerek ruhsat ptal ed l r.
(6) İşletme ruhsat sah b , şletme projes nde bel rtm ş olduğu faal yetler dışında İdareden z n almadan proje
değ ş kl kler ve rev zyonlar yapamaz, projede yer alan her hang b r kuyu lokasyonunun değ şt r lmes , kuyu sayısının
ve kapas tes n n artırılması, gradyan, enjeks yon, reenjeks yon, üret m ve d ğer amaçlara yönel k sondaj
faal yetler nde bulunamaz. Ancak, kuyu tam r, bakım ve tem zleme şlemler yapıldıktan sonra İdareye b ld r l r.
İdareden z n alınmadan yapılan şlem ve faal yetler n tesp t hal nde, tem nat rat kayded lerek faal yetler durdurulur.
İrat kayded len tem natın üç katı tutarındak yen tem nat üç ay ç nde yatırılmaz se ruhsat ptal ed l r. Yen tem natın
bel rt len süre çer s nde yatırılması ve yapılmış olan faal yetler n uygun bulunması ve rev ze proje le kayıtlara
alınması veya yapılmış şlemler n düzelt lmes ve oluşan zararın tazm n ed lmes hal nde faal yetlere z n ver l r.
İz ns z yapılan şlemler n uygunluğu veya düzelt lmes konularında İdarece gerek görülen hallerede, bedel dare
tarafından ödenmek kaydı le İdare konu hakkında MTA’dan değerlend rme steyeb l r ve değerlend rme sonucuna
göre İdare kararını ver r. Aynı f l n tekrarı hal nde tem nat rat kayded lerek ruhsat ptal ed l r.
(7) Doğal çıkış hal ndek jeotermal kaynaklar, doğal m nerall sular ve jeotermal kökenl gazlar ç n, gerekl
kaptajı yapılarak İdareye doğrudan şletme ruhsatı taleb nde bulunulab l r. Bu taleplerde, MİGEM’ n kaynağın
bulunduğu saha le lg l ruhsat ve hakların çakışması açısından değerlend rmes b r ay ç nde tamamlandıktan sonra
bu Kanun hükümler ne göre İdarece doğrudan şletme ruhsatı en geç b r ay ç nde ver lerek MİGEM’ e onbeş gün
çer s nde b ld r l r.
(8) İşletme ruhsat sah b şletme ruhsatı alındıktan sonra akışkanı üret me almadan önce kaynak koruma alanı
etüdünü yaptırır. Ruhsat sah b tarafından kaynak koruma alanı etüdü yaptırılmadan kaynağın şletmeye alınması
durumunda faal yetler durdurularak tem nat rat kayded l r ve altı ay ç nde kaynak koruma alanı etüdünün
yaptırılması ve esk tem natın üç katının yatırılması sağlanır. Yen tem natın yatırılmadığı ve koruma alanı etüdü
yaptırılmadığı sürece faal yet durdurma kararı kaldırılmaz.
Tekn k sorumluluk ve faal yet raporları
MADDE 10 – (1) Arama ve şletme ruhsatı süres nce projede bel rt len faal yetler n tümü jeoloj mühend s
veya faal yet n n tel ğ ne göre d ğer lg l mühend slerden b r mühend s n tekn k sorumluluğunda yürütülür. Tekn k
sorumlu olmaksızın h ç b r faal yette bulunulamaz. Bulunulması hal nde ruhsat tem natı rat kayded l r ve faal yetler
durdurulur. Durdurulan faal yetler tekn k sorumlu atanmadığı sürece devam ett r lemez.
(2) Tekn k sorumlu; jeotermal s stem, jeotermal rezervuar le kaynağın aranması, araştırılması, gel şt r lmes ,
korunması, sürdürüleb l rl ğ n n sağlanması ve buna yönel k testler n yapılması, akışkanın emn yetl ver m göz önüne
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alınarak üret m , enjeks yonu, reenjeks yonu, deşarjı g b faal yetler n gerçekleşt r lmes nde b l msel ve tekn k esaslara
bağlı kalarak görev ve sorumluluklarını yer ne get r r.
(3) Doğal m nerall su şletme tes sler nde lg l mühend sl k fakültes mezunu olan k ş ler tekn k sorumlu
olarak atanab l r.
(4) Tekn k sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak mzalanan yıllık arama ve şletme faal yet raporlarının
ruhsat sah b tarafından k nüsha hal nde tak p eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar İdareye ver lmes zorunludur.
Bu raporların b r nüshası İdare tarafından MTA’ ya gönder l r.
(5) Arama ve şletme faal yet raporlarının süres çer s nde İdareye ver lmemes hal nde tem natı rat
kayded lerek k aylık ek süre ver l r ve tem nat k ay çer s nde k katına tamamlattırılır. Bu süre sonunda arama
faal yet raporunun ver lmemes hal nde arama ruhsatı ptal ed l r ve MİGEM’e b ld r l r.
Mücb r sebeplerle geç c tat l
MADDE 11 – (1) Sel baskını, deprem, çökme, heyelan, çığ, yangın, gr zu patlaması g b doğal afetler le
savaş hal g b olumsuz haller n ortaya çıkması durumunda, ruhsat sah b İdareye müracaat ederek, gerekçe ve süre
bel rtmek şartıyla on gün çer s nde mücb r sebepten dolayı geçecek süren n ruhsat süres ne eklenmes n ve bu sürede
yükümlülükler n n askıya alınmasını talep eder. Yapılan nceleme ve/veya değerlend rme net ces nde taleple lg l
karar, ruhsat sah b ne en geç onbeş ş günü ç nde b ld r l r. İdare taleple lg l kararını, onbeş ş günü ç nde ruhsat
sah b ne b ld rmed ğ takd rde geç c tat l taleb olumlu olarak n telend r l r. Taleb n kabul ed lmes durumunda
İdareye yapılan müracaat tar h geç c tat l n başlama tar h olarak kabul ed l r.
(2) Jeotermal rezervuar, jeotermal alan, mücav r ve c varında yürütülen patlatma, ulaşım, alt yapı, enerj
güzergâh faal yet , sondaj, madenc l k g b faal yetler sonucunda meydana gelen; çökme, kayma, kaynağın kes lmes ,
üret m ve/veya sıcaklıkta azalma, üret mde ve sıcaklıkta s stem n kapas tes n geçen artış g b f z ksel olumsuzluklar
le nsan sağlığını ve s stem olumsuz etk leyen organ k ve norgan k k rl l k g b k myasal olumsuzluklar
beklenmeyen hal olarak kabul ed l r. Bu g b durumlarda da mücb r sebeple lg l hükümler uygulanır.
(3) Ruhsat sah b , mücb r sebep ve/veya beklenmeyen haller n ortadan kalkmasından t baren en geç üç ay
ç nde faal yete geçmek zorundadır. Bu süre ç nde faal yete geç lmemes durumunda, tem natı rat kayded lerek
tem natın tamamlatılması sten r ve faal yete geç lmes ç n üç ay ek süre ver l r. Bu ek süre sonunda da tem nat
tamamlanmaz ve faal yete geç lmez se İdare tarafından ruhsat ptal ed lerek onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r l r ve
bu Yönetmel ğ n 17 nc maddes hükümler uygulanır.
Faal yetler n denetlenmes
MADDE 12 – (1) Faal yetlere yönel k denet mler her yıl İdare tarafından yapılır. İdarece talep ed lmes
hal nde MTA tarafından da denet m yapılır. Yapılan denet mlerde, faal yetler n onaylanmış Koruma Alanları Etüt
Raporunda öngörülen tedb rlere uygun yürütülmed ğ n n tesp t hal nde, faal yetler İdarece durdurulur ve ruhsat
sah b tarafından alınması gereken tedb rler ve yapılması gerekenler gerekçeler le b rl kte İdare tarafından ruhsat
sah b ne b r ay ç nde b ld r l r. Bu tedb rler n alınması ç n ruhsat sah b ne uygun süre ver l r. Alınacak tedb r n
mah yet ne göre bu süre en fazla b r yıl olab l r. Ver len süren n sonunda öngörülen tedb rler n yer ne get r lmemes
hal nde ruhsat ptal ed lerek, en geç onbeş gün ç nde MİGEM’e b ld r l r.
(2) Denet mler, denetlenen faal yet n mah yet ve özell ğ ne göre lg l mühend s veya mühend sler, mal
uzman le hukukçudan oluşturulacak en az üç k ş l k b r heyet tarafından yapılır.
(3) Denet mler aşağıda bel rt len lkeler d kkate alınarak yürütülür.
a) Denet mlerde;
1) Proje term n planında bel rt len ve gerçekleşt r len faal yetler n projeye uygunluğu,
2) Jeotermal s stem n ve çevren n korunması le lg l tedb rler n alınıp alınmadığı,
3) Reenjeks yon ve deşarjın tekn k kurallarına ve çevre mevzuatına uygunluğu,
4) Faal yet ç n alınması gereken z nler n; lg l bakanlık, kurum ve kuruluşlardan süres ç nde alınıp
alınmadığı,
5) İşletme faal yetler n n koruma alanı etüt raporuna uygunluğu,
6) Üret m faal yetler n n, üret m değerler ne yaptığı etk ler n sürekl olarak zlen p zlenmed ğ ,
konularına yer ver l r.
(4) Denet m esnasında, çevren n k rlenmes , kaynağın sraf ed lmes le can ve mal emn yet g b ac l yet
gerekt ren durumların tesp t hal nde ara rapor ver lerek İdareden ruhsat sah b nezd nde gerekl tedb rler n alınmasını
sağlaması sten r. Raporun b r nüshası ruhsat sah b ne ver l r.
(5) Faal yetlere yönel k İdaren n taleb doğrultusunda MTA’ ya yaptırılacak denet m ç n ruhsat sah b
tarafından MTA’ ya b n Türk L rası öden r. Bu m ktar, MTA tarafından her yıl üret c f yat endeks ne göre arttırılır.
Görevlend rme g derler n n karşılanması
MADDE 13 – (1) Memur yet mahall dışında MTA tarafından görevlend r len konu le lg l personel ve
yardımcı personele 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nc maddes le l şk lend r lmeks z n, her
yıl Bütçe Kanunu le bel rlenen gündel k harcırah m ktarının k katı tutarında 6245 sayılı Harcırah Kanunu genel
hükümler ne göre harcırah öden r bu madde kapsamında ödenen gündel k tutarında herhang b r ad altında kes nt
yapılmaz.
(2) MTA tarafından yapılacak nceleme ve denet mler ç n gerekl görülmes hal nde, d ğer lg l bakanlık,
kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımı steneb l r. Bu şek lde yapılan görevlend rmelerde de personel n günlük
harcırah m ktarı yukarıdak hükümlere göre bel rlen r.
Dev r
MADDE 14 – (1) Arama ve şletme ruhsatları, hukuk b r sakınca olmadığının bel rlenmes durumunda 5 nc
maddede bel rt len şartları ha z gerçek veya tüzel k ş lere devred leb l r.
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(2) Ruhsat sah b , ruhsatını devretmek sted ğ gerçek veya tüzel k ş ye a t b lg ve belgeler İdareye yazılı
olarak b ld r r. İdare b ld r m tar h nden t baren onbeş gün çer s nde dev r şlemler n n 5 nc maddeye uygunluğu
açısından değerlend rerek sonucunu ruhsat sah b ne b ld r r. Ek-7’de bel rt len ruhsat dev r formuna göre hazırlanmış
belge, İdarede görevl yetk l n n huzurunda karşılıklı olarak mzalanarak dev r şlem tamamlanmış olur.
(3) İdare tarafından kaynağa l şk n hak ver lmes , hakların devred lmes , hac z, reh n, potek ve sona erme
hususlarını çeren s c l tutulur. Haklar, s c le şlend ğ tar hte yürürlüğe g rerek hüküm ve sonuç doğurur.
İnt kal
MADDE 15 – (1) Jeotermal kaynaklar ve doğal m nerall sulara l şk n hak ve yükümlülükler m ras yolu le
b r bütün olarak nt kal eder, bu haklar m rasçıların rızası olsa da bölünemez. M rasçıların lk altı ay ç nde, nt kal
eden haklarını b r bütün olarak kullanmaları ve bu hakkı 5 nc maddes nde tanımlanan haklara ha z gerçek ya da tüzel
k ş ye dev r etmek üzere İdareye müracaat etmeler zorunludur. Aks takd rde ruhsat ptal ed l r.
(2) M rasçıların anlaşamamaları hal nde çler nden b r n n mahkemeye müracaat etmes ve ruhsat le lg l
konunun yargıya nt kal ett ğ n göster r b r belge ve veraset lamı le b rl kte İdareye müracaat etmes durumunda
mahkeme sonucu beklen r.
(3) Mahkeme sonucunda ruhsatın satışına karar ver lmes hal nde ruhsat, İdare tarafından hale ed l r. Bu hale
sonucu elde ed len gel rden yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan m ktar m rasçılara ver l r.
(4) Davanın ver len altı aylık yasal süreden sonra kes nleşmes hal nde, mahkemen n ruhsat hakkını verd ğ
k ş n n mahkeme kararı le b rl kte k ay ç nde nt kal ç n gerekl belgelerle İdareye müracaat etmes zorunludur.
Aks halde ruhsat ptal ed lerek m rasçının Kanundan doğan tüm hakları sona erer.
(5) Ruhsat sah b n n ölüm tar h nden t baren altı ay çer s nde İdareye nt kal şlemler ç n müracaat
ed lmed ğ takd rde, ruhsat ptal ed l r. İnt kal taleb n n ruhsat süres ç nde yapılması zorunludur. Ancak ölüm
tar h n n ruhsat süres n n son k ayı ç nde olması durumunda, Kanun le lg l yükümlülükler n yer ne get r lmes ç n
ruhsat süres sonundan t baren k ay ek süre ver l r.
(6) Ruhsat sah b n n vefatı le nt kal şlem tamamlanıncaya kadar geçen sürede ruhsattan doğan hak ve
yükümlülüklerden m rasçılar sorumludur.
(7) Dev r ve nt kal belgeler le gerekl harç ve tem nat makbuzlarının İdareye ver lmes n tak ben nt kal
şlemler yürütülür.
Scl
MADDE 16 – (1) S c le, altı derecel k d l m esasına göre bel rlenm ş ruhsatın koord natları, doğal çıkış ve
kuyuların koord natları, üret m değerler , dev r, ht yat hac z, reh n, ht yat tedb r, poteğe l şk n b lg ler, akışkanın
kullanımına l şk n k ra, dev r, ver lm ş kullanım hakkı vb. b lg ler le lg l sözleşme ve protokoller, rüsum ve temettü
h sse dev rler , şletme mt yazı le hakların sona ermes şlen r.
(2) İlg l ler, s c l kayıtları le lg l b lg ler İdaren n s c l memurlarından b r huzurunda göster lmes n
steyeb l r. S c l alen d r ve kaynak s c l ndek kayıtlar herkese açık olup b l nmed ğ dd a ed lemez.
(3) Haklara l şk n olarak yapılan sözleşmeler, İdarece s c le şlenmed kçe üçüncü k ş lere karşı ler
sürülemez.
(4) Kaynak s c l n ; ruhsat sah b , ruhsat sah b n n vek l ve dev r taleb söz konusu olduğunda dev r alacak
gerçek ve tüzel k ş ler lg l memurun nezaret nde göreb l r.
(5) Ruhsatın devr hal nde s c l kayıtları, ruhsatı yen dev r alan gerçek veya tüzel k ş adına yen den
düzenlen r.
(6) Arama ruhsatı ç n aşağıdak hususlar s c le şlen r;
a) Ruhsat numarası,
b) Ruhsatın yürürlük tar h ,
c) Ruhsat sah b gerçek k ş se; adı, soyadı ve TC k ml k numarası,
ç) Tüzel k ş ler ç n ruhsat sah b n n adı, verg da res ve numarası,
d) Ruhsatın bulunduğu 1/25.000 l k pafta, alan ve/veya doğal çıkış, kuyu koord natları,
e) Kaynağın c ns ; jeotermal kaynak, doğal m nerall su, jeotermal kökenl gaz/doğal karbond oks t g b ,
f) Dev r ve nt kal b lg ler ,
g) Hac z, reh n, ht yat tedb r ve potek b lg ler ,
ğ) Ruhsatla lg l uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
h) Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepler ,
(7) İşletme ruhsatları s c l kayıtlarında aşağıdak hususlar şlen r.
a) Ruhsat numarası,
b) Ruhsatın bulunduğu 1/25.000 l k pafta ve alanının hektar olarak m ktarı,
c) Ruhsatın yürürlük tar h ,
ç) Ruhsat sah b gerçek k ş se; adı, soyadı ve TC k ml k numarası,
d) Tüzel k ş ler ç n ruhsat sah b n n adı, verg da res ve numarası,
e) İşletme ruhsatının c ns ; jeotermal kaynak, doğal m nerall su ve jeotermal kökenl gaz,
f) Ruhsatın 6 derecel k d l m esasına göre koord nat değerler ,
g) Akışkanın çıkış şekl ; sondaj veya doğal ve bunların 6 derecel k d l m esasına göre koord natı,
ğ) Sondaj ve/veya doğal çıkışın adı,
h) Jeotermal kaynağın/doğal m nerall suyun sıcaklığı, deb s ,
ı) Jeotermal kökenl gaz se adı ve metreküpü/tonu,
) Dev r ve nt kal b lg ler ,
j) Hac z, reh n, ht yat tedb r ve potek b lg ler ,
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k) Ruhsat b rleşt rme veya sınır değ şt rme şlemler ve koord nat değerler yle lg l b lg ler,
l) Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepler ,
m) Ruhsat alanına ve ruhsatın konumuna özel yukarıda bel rt len b lg ler n dışında varsa d ğer mevzuata göre
ruhsatlarla olan durumu le lg l b lg ler.
İhale
MADDE 17 – (1) Herhang b r sebeple hükümden düşmüş, terk ed lm ş veya taks r ed lm ş, arama ve şletme
ruhsatları, İdare tarafından en geç altı ay ç nde hale yoluyla arama ve şletmeye açılır. İdare tarafından
gerçekleşt r lecek halelere l şk n lanlar Resmî Gazete’de yayınlanır. İhale lan süres çer s nde haleye müracaat
olmaması hal nde arama ve şletme ruhsat alanları başka b r şleme gerek kalmaksızın aramalara açık hale gel r. Bu
durum MİGEM’ e onbeş gün çer s nde b ld r l r.
Harç
MADDE 18 – (1) Ruhsatların ver lmes ç n harç ve tem natın yatırılması zorunludur. Harç ve tem nat
ödenmed ğ takd rde ruhsat taleb ve projeler uygun olsa b le ruhsat ver lmez.
(2) Jeotermal kaynaklar ç n 1000 Türk l rası, doğal m nerall sular ç n 500 Türk l rası arama ruhsat harcı
alınır.
(3) Jeotermal kaynaklar ç n 4000 Türk l rası, doğal m nerall sular ç n 2000 Türk l rası şletme ruhsat harcı
alınır. Bu m ktarlar Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ yıl ç n geçerl olup, her takv m yılı başından geçerl olmak üzere
o yıl ç n 4/1/1961 tar hl ve 213 sayılı Verg Usul Kanununun mükerrer 298 nc maddes hükümler uyarınca tesp t ve
lan ed len yen den değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Tem nat
MADDE 19 – (1) Arama ve şletme ruhsatlarının alanlarına bağlı olarak hektar başına ruhsat harcının yüzde
b r tutarında tem natı İdarece alınır. Tem nat m ktarı 15000 Türk L rasından az olamaz.
(2) MTA adına tesc ll olup arama ruhsatına bağlanan jeotermal alanların çer s nde; gerçek veya tüzel k ş ler
adına Kanuna göre nt bakı yapılmış hakların bulunmasından dolayı hukuk ve tekn k nedenlerle MTA tarafından
Kanunun Geç c 3 üncü Maddes kapsamında hale ed lememes durumunda, bu alana a t tem natlar MTA adına
nt bak yapılan alanın hektarı bazında hesaplanır ve hesaplanan bu m ktar alanda faal yette bulunan kuyu ve doğal
çıkış sayısına bölünerek şletme sah pler nden alınır. Tem nat m ktarının süres çer s nde ödenmemes hal nde
Kanunun 11 nc madde hükümler uygulanır.
(3) Önceden alınan şletme ruhsatı tem natları beş yılda b r Mal ye Bakanlığı tarafından bel rlenen yen den
değerleme oranına göre arttırılarak güncelleşt r l r. Kanuna göre önceden yatırılmamış, tamamlanması veya
yen lenmes gereken tem natlar, güncel tem nat üzer nden alınır.
(4) Ruhsat alanının küçültülmes hal nde hektar başına tem nat yen den hesaplanarak fazla olan tem nat
m ktarı le ruhsatın sona ermes hal nde mevcut olan tem nat ruhsat sah b ne İdare tarafından en geç b r ay çer s nde
ade ed l r.
(5) İrat kayded len tem natların her defasında güncel tem nat üzer nden yatırılması zorunludur.
İdare payı
MADDE 20 – (1) Jeotermal kaynakların konut, ş yer , balıkçılık, sera, kaplıca, termal kür merkez g b ,
ısıtma ve d ğer amaçlı doğrudan kullanıldığı alanlar ve/veya dolaylı olarak yararlanıldığı elektr k enerj s üret m , kuru
buz, m neral tuz eldes , kurutma, soğutma g b durumlarda tes s n gayr saf hâsılatının % 1’ tutarında dare payı alınır.
Bu pay, her yıl Haz ran ayı sonuna kadar İdareye öden r. Tahs l ed len tutarın beşte b r , kaynağın sınırları ç nde
bulunduğu beled ye veya lg l köy tüzel k ş l ğ ne b r ay ç nde İdare tarafından öden r. Doğal m nerall sular le
Kanuna tab gazların da doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı tes slerden elde ed len gayr saf hâsılatın % 1’
tutarında dare payı alınır.
(2) Kanunun yürürlük tar h ne kadar MTA adına tesc l ed lm ş jeotermal alanlar le müracaatların başlama
tar h ne kadar MİGEM tarafından buluculuk belges ver lerek MTA adına tesc l ed len ve lg l İdarece MTA adına
arama ruhsatına bağlanan jeotermal alanların çer s nde gerçek veya tüzel k ş ler adına doğal çıkış ve/veya kuyu
bazında faal yet yapılab leceğ ne da r hakların bulunmasından dolayı hukuk ve tekn k nedenlerle MTA tarafından
hale ed lememes durumunda, bu alanlarda şletme yapan şletme ruhsatı sah pler tarafından şletme süres nce
ödenen İdare payının yarısı İdare tarafından MTA’ya öden r.
(3) İdare payının bel rt len süre çer s nde ödenmemes hal nde tem nat rat kayded lerek k aylık süre ver l r.
Bu süre sonuna kadar dare payı yatırılmaz ve tem nat tamamlanmaz se faal yetler durdurulur. İdare payının
yatırılmadığı ve tem nat tamamlanmadığı sürece faal yet durdurma kararı kaldırılmaz.
İdarî yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Arama ve/veya şletme ruhsatı olmadan Kanuna tab kaynağa yönel k h çb r faal yette
bulunulamaz. Ruhsat olmadan faal yette bulunulduğunun tesp t ed lmes hal nde faal yetler İdarece durdurulur ve
22/2/ 2005 tar hl ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununa göre 50.000 Türk L rası İdare tarafından dar para cezası
tahakkuk ett r l r. İdar para cezaları her takv m yılı başından geçerl olmak üzere o yıl ç n 4/1/1961 tar hl ve 213
sayılı Verg Usul Kanununun mükerrer 298 nc maddes hükümler uyarınca tesp t ve lan ed len yen den değerleme
oranında artırılarak uygulanır.
İrt fak ve kamulaştırma
MADDE 22 – (1) Arama ruhsat sah b , arama faal yetler n , özel mülk yete konu tarla, bağ, bahçe g b
alanlarda taşınmazın sah b nden z n alınarak sürdürür. Taşınmazın sah b nden z n alınamaması hal nde, İdareye
müracaat ed lerek rt fak hakkı taleb nde bulunulab l r. Talep İdare tarafından ncelen r ve en geç üç ay ç nde karara
bağlanır. İdarece taleb n uygun bulunması hal nde kamu yararı kararı alınır.
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(2) İşletme ruhsatı sah b , ruhsat süres nce şletme faal yetler n varsa özel mülk yete konu taşınmaz
sah b nden z n alarak yürütür. Ruhsat sah b , şletme ç n gerekl sondaj yerler , sale hatları, kaptaj, akışkanın
kullanımına yönel k tes s, vb. ç n gerekl yer ve güzergâha yönel k taşınmaza olan ht yacını taşınmazın sah b le
anlaşma yoluyla sağlayamaması hal nde İdareye başvurarak rt fak hakkı veya kamulaştırma taleb nde bulunab l r.
Talep İdare tarafından ncelen r ve en geç üç ay ç nde karara bağlanır. İdarece taleb n uygun bulunması hal nde kamu
yararı kararı alınır.
(3) İrt fak ve kamulaştırma şlemler , 4/11/1983 tar hl ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler ne göre
yürütülür. İrt fak ve kamulaştırma bedeller le masrafları ruhsat sah b nce öden r.
(4) Kamulaştırılması talep ed len alan, kamulaştırma kararı alınmasından sonra tapuya İdare adına tesc l
ett r l r ve bu alanda şletme faal yetler devam ett ğ sürece ruhsat sah b adına tahs s ed l r.
(5) Ruhsat sah b le akışkandan yararlananlar tarafından kamulaştırılan taşınmaza faal yetler ç n ht yaç
kalmadığının İdareye b ld r lmes ve İdare tarafından da bu hususun tesp t ed lmes veya doğrudan İdare tarafından
bel rlenmes hal nde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre ray ç bedel ödenmek kaydı le
kamulaştırılan alanın esk sah b ne ade ed leceğ hususu ruhsat sah b ve taşınmazın esk sah b ne tebl ğ ed l r. Esk
sah b n n taşınmazı altı ay çer s nde almak stememes durumunda taşınmaz İdareye kalır.
(6) Ruhsat sah b , rt fak veya kamulaştırılan alanı amacı dışında kullanamaz. Kullandığının bel rlenmes
durumunda yapılan tasarruf ruhsat sah b tarafından kaldırılır ve çevreye, kaynağa ve rezervuara ver len zararlar
g der lerek ruhsat sah b nden tahs l ed l r.
(7) Ruhsat sah b bu alanı, projes nde bel rt len süre ç nde çevreyle uyumlu olacak şek lde doğaya yen den
kazandırarak terk etmek zorundadır. Aks takd rde, rt fak veya kamulaştırma alanındak zararları tazm n etmekle
yükümlüdür.
(8) Üç ay ç nde bel rlenen zararların ruhsat sah b nden tahs l ed lememes ve projes nde bel rt len süre
çer s nde alanın çevreye uyumlu hale get r lmemes durumunda, bu alacaklar Amme Alacaklarının Tahs l Usulü
Hakkında Kanuna göre tahs l ed l r. Tapu s c l ne konulan şerhler İdaren n müracaatı üzer ne ayrıca mahkeme kararına
gerek kalmadan s l n r.
Kaynak rezervuarının korunması
MADDE 23 – (1) Kaynak koruma alanı etüdü; jeoloj ve h drojeoloj çalışmaları, çevre mevzuatında yer alan
kr terlere göre yüzeysel k rlet c unsurların bel rlenmes , jeotermal s stem n unsurlarını oluşturan beslenme alanı,
rezervuar, örtü kaya, ısıtıcı kaya, kaynak çıkış alanı bel rlenmes , kaynağın k rlet c unsurlardan korunması amacıyla,
koruma alanı zonları ve bu zonlarda alınması gereken tedb rler çer r.
(2) Koruma alanı etüdünde rezervuarın korunmasına yönel k tedb rler; kaynağın şletmeye alınmasından önce
yapılmış olan üret m testler sonucunda bel rlenen rezervuar parametreler ne göre kuyu bazında ve bu kuyulardan
alınab lecek toplam üret m m ktarını, kullanımdan dönen akışkanın m ktarı ve bu akışkanın yeraltına reenjeks yonu
ç n uygun lokasyonlar ve uygun kapas tede kuyu sayılarını, üret m testler sırasında yapılmış ve yapılacak k myasal
testlerle çatlaklı zonların ve üret m kuyularının kısmen veya tamamen tıkanmasına yol açacak b leş kler n tesp t
ed lmes durumunda sürdürüleb l r üret m n sağlanması ç n gerekl uygulamaları çer r.
(3) Jeotermal s stem olumsuz etk leyecek maden şletmes , kanal, yol yapımı g b faal yetlere, kaynak koruma
etüt raporuna göre İdarece değerlend rme yapılarak gerekl tedb rler n alınması hal nde z n ver l r veya ver lmez.
Kaynak koruma alanı zonlara ayırma esasları ve bu zonlarda alınması gereken tedb rler Ek-8’de yer almaktadır.
(4) İşletme ruhsat sah b tarafından şletmeye geç lmeden önce lg l jeotermal alan ç n yaptırılmış olan
koruma alanları etüt raporu, İdare tarafından MTA’ ya gönder l r. MTA en geç k ay çer s nde masraflar ruhsat sah b
tarafından karşılanmak kaydıyla nazar ve/veya mahall nde nceleme yaparak rapor hakkında görüşünü İdareye
b ld r r. İdare, raporu MTA’ nın görüşünü aldıktan sonra onaylar. Koruma Alanları Etüt Raporunda bel rt len araz
kullanımı ve yapılaşmaya yönel k koşul ve kısıtlamalar, yören n mar planı hazırlanırken esas alınır. Jeotermal alanı
tamamen veya kısmen kapsayacak şek lde daha önce onaylanmış mar planı mevcut se Kanunun yürürlüğe
g rmes nden sonra yapılmış koruma alanları etüt raporunda öngörülen araz kullanımı le yapılaşmaya yönel k,
kısıtlama ve koşullar gözönüne alınarak şlem yapılır.
(5) Koruma Alanları Etüt Raporunda bel rlenm ş olan koruma alan sınırlarının, mevcut mar planı çer s ne
düşen kısımları plan üzer ne şlen r.
Deşarj ve reenjeks yon
MADDE 24 – (1) Ruhsat sah b , kullanımdan dönen akışkanın k myasal anal z n akred te olmuş b r
laboratuara yaptırır. Şayet akışkanın k myasal b leş m çevre l m tler n aşıyor se öncel kle uygun yöntemlerle
arıtılarak lg l çevre mevzuatı l m tler altına düşürülür. Daha sonra uygun alıcı ortam bel rlen r. Kullanımdan dönen
akışkan, bel rlenen alıcı ortama usulüne uygun şek lde deşarj ed l r. Arıtma sonrası elde ed len akışkanın üç ayda b r
k myasal anal z yaptırılarak çevre l m tler n aşıp aşmadığı kontrol ed l r.
(2) Ruhsat sah b , kullanımdan dönen akışkanın çer ğ Çevre mevzuatında bel rt len çevre l m tler ne göre
deşarja uygun değ l se reenjekte etmekle yükümlüdür. Reenjeks yon amaçlı bel rlenen alanda önceden açılmış ve
reenjeks yon şartlarını sağlayan mevcut kuyu varsa değerlend r l r. Akışkanın reenjekte ed leceğ rezervuara olumsuz
etk ler n n olup olmayacağı b r ön değerlend rme yapılarak bel rlen r. Olumsuz etk söz konusu değ l se reenjeks yon
yapılab l r. Olumsuz etk s var se bu etk ortadan kaldırıldıktan sonra reenjeks yon yapılır. Reenjeks yon yapıldığı
sürece gözlemler sürdürülür. Reenjeks yonun rezervuar ve üret m değerler üzer nde olumsuz etk ler n n gözlenmes
durumunda, reenjeks yon şlem durdurulur ve yen b r lokasyon tesp t ç n araştırma yapılır.
(3) Gerçekleşt r len çalışmalar reenjeks yonun mümkün olmadığı sonucunu ver yorsa, bu durum tüm b lg ve
belgeler le b rl kte İdare tarafından MTA’ ya let lerek ncelett r l r ve gerekl se masrafı ruhsat sah b tarafından
karşılanmak kaydıyla MTA tarafından yer nde tetk k yapılır. Formasyonun f z ksel ve k myasal özell kler neden yle
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şletme ruhsat sahasında reenjeks yonun yapılamayacağının MTA tarafından onaylanması hal nde, çevre k rlenmes n
önleyecek tedb rler alınarak deşarj yapılır.
(4) Entegre jeotermal kaynak kullanım alanı dışındak müstak l kaplıca ve doğal m nerall su şletmeler nde,
reenjeks yon ve enjeks yon şartı aranmayab l r. Bu t p durumlarda akışkan çevre mevzuatı açısından lg l Bakanlığın
görüşü alınarak, bel rlenen uygun alıcı ortama usulüne uygun şek lde deşarj ed leb l r.
Kültür ve tur zm koruma ve gel ş m bölgeler le tur zm merkezler ne l şk n hususlar
MADDE 25 – (1) 12/3/1982 tar hl ve 2634 sayılı Tur zm Teşv k Kanunu uyarınca lan ed len Kültür ve
Tur zm Koruma ve Gel ş m Bölgeler le Tur zm Merkezler nde Kanuna tab faal yetler n yürütüleb lmes ç n
aşağıdak esaslar uygulanır.
a) Kültür ve tur zm koruma ve gel ş m bölgeler le tur zm merkezler nde;
1) Jeotermal kaynağın aranması, gel şt r lmes , şlet lmes ve terk ed lmes le jeotermal akışkanın kullanılması
hususundak şlemlere l şk n başvurular dâh l olmak üzere her türlü jeotermal faal yetlerde veya lg l İdare tarafından
resen yapılacak şlemlerde İdare tarafından Kültür ve Tur zm Bakanlığının görüşü alınır.
2) Jeotermal alanların etk n, ver ml ve sürdürüleb l r kullanımına yönel k öncel kl olarak mar planlarının ve
bu planlara bağlı olarak jeotermal su dağıtım projes n n hazırlanması esastır.
3) Sağlık ve termal tur zm ne yönel k kullanım alanlarında mar planı olmadan Kanuna tab faal yetlere z n
ver lmez. Sağlık ve termal tur zm amaçlı şletme faal yet z nler n n ver lmes ve bu tes sler n termal su ht yacının
bel rlenmes , onaylı mar planları le get r len yatırım alanları ve plan hükümler ne göre yapılır. D ğer kullanımlara
yönel k talepler sağlık ve termal tur zm n ht yacı olan akışkan ht yacı sağlandıktan sonra karşılanır. İmar planlarının
onaylanmasından sonra öncel kl olarak jeotermal su ana dağıtım projes lg l İdarece hazırlanır. Ayrıca mevcut
tes slere ve mar planı kararlarına göre bu alandak , sağlık ve termal tur zm potans yel dah l tüm entegre
kullanımların akışkan ht yacı lg l İdarece bel rlen r.
4) Enerj üret m ve ısıtma uygulamalarına uygun jeotermal akışkanlar har ç, d ğer akışkanların bulunduğu
alanlarda akışkan öncel kl olarak sağlık ve termal tur zm amaçlı kullanılır. Bunun ç n akışkanla lg l arama,
araştırma ve gel şt rme çalışmaları yapıldıktan sonra sağlık ve termal tur zm amaçlı kullanıma uygun olup olmadığına
l şk n değerlend rme f z ksel, k myasal veya end kasyon özell ğ ne göre lg l İdarece yapılır. Bu alanlarda enerj
üret m ve ısıtma uygulamalarına konu jeotermal akışkanın, bu kullanımlardan sonra reenjeks yon şartlarının müsaade
ett ğ aralıktak sıcaklık ve deb dek kısmının entegre olarak sağlık ve termal tur zm amaçlı kullanılması sağlanır.
Enerj ve ısıtmaya uygun jeotermal akışkanın bulunduğu sahalarda, enerj ve ısıtma amaçlı kullanımın veya taleb n
olmadığı veya kullanım potans yel n n bulunmadığı durumlarda bu akışkanın sağlık ve termal tur zm amaçlı
kullanımına z n ver l r.
5) Ruhsat sah pler nce açılacak yen ve mevcut sondajlardan üret len akışkanın tur zm belgel tes sler n
ht yacından sonra artan kısmı lg l İdare tarafından su dağıtım projes nde değerlend r l r. İşletme ruhsatı sah b
tarafından talep ed lmes ve lg l İdarece de uygun görülmes hal nde mevcut sondajların şlet lmes lg l İdare
tarafından yapılab l r.
6) Tur zm belgel tes slerde jeotermal su m ktarı, metreküp b r m c ns nden hesaplanmak suret yle deb ölçer,
sayaç ve benzer tekn k aletlerle yılda en az dört kez olmak üzere bel rl per yotlarda ölçülür ve ölçümü tak ben k ay
çer s nde jeotermal su kullanım bedel tahs l ed l r. Tur zm belgel tes sler n kullandığı jeotermal su m ktarı
bel rlend kten sonra her b r Kültür ve Tur zm Koruma ve Gel ş m Bölges le Tur zm Merkez ç n; jeotermal kaynak
üret m ve dağılım yöntem , mal yet ve Jeotermal kaynağın özell kler ne göre lg l İdare tarafından ayrı ayrı bel rlenen
b r m f yat üzer nden jeotermal su kullanım bedel alınır. Deb ölçme şlem ç n kullanılacak tekn k aletler sondaj
çıkış noktalarına veya akışkanın b r dağıtım şebekes yle dağıtılması hal nde tes slere g r ş noktasındak bağlantı
noktasına takılır. Jeotermal akışkanın doğal caz bes le çıktığı yerlerde deb metre le ölçümün mümkün olmaması
hal nde akışkanın kullanım m ktarı, tur zm belgel tes se a t proje ve mevcut kullanım m ktarı d kkate alınarak yapılır.
Jeotermal akışkan b r m f yatı her takv m yılı başında İlg l İdarece yen den bel rlen r. Jeotermal akışkanın lk
kullanımı le entegre kullanımlar sonrasındak kullanımlarında ayrı b r m f yat uygulaması yapılab l r.
7) Bu alanlarda üret len jeotermal akışkanın bu alanlar dışındak tur zm belgel tes slerde de kullanılması
hal nde bu madde hükümler uygulanır.
Teşv k ve d ğer haklar
MADDE 26 – (1) Jeotermal kaynak dağıtımı ve üret m yapan ş rketler sanay kuruluşu ve atık arıtma
kuruluşu olarak değerlend r l r. İşletme ruhsatına sah p lg l ş rketler n müracaatı hal nde, İdare tarafından
gerekt ğ nde MTA’ nın görüşü de alınmak suret le yapılan değerlend rmeler sonucunda bu ş rketlere "jeotermal
kaynak dağıtım ş rket ", "jeotermal kaynak üret m ş rket " veya "jeotermal kaynak dağıtım ve üret m ş rket " belges
ver l r.
(2) Bu belgelerle ş rketler; sanay kuruluşları ya da atık arıtma kuruluşlarının yararlandığı başta elektr k
tar feler olmak üzere avantajlı olan d ğer tüm teşv k ve haklardan yararlanmak konusunda lg l d ğer kurumlara
müracaat edeb l rler.
(3) Ver len bu belgeler s c le şlenerek İdarece MİGEM’e b ld r l r. Herhang b r nedenle şletme ruhsatı ptal
ed len ş rket n bu belges de ptal ed l r ve MİGEM’e ve bu belge le herhang b r teşv k ve haktan yararlandırılan
kuruma b ld r l r.
(4) Entegre kullanıma uygun jeotermal akışkan şletme ruhsatına sah p, gerçek veya tüzel k ş ler reenjeks yon
şartlarının müsaade ett ğ aralıktak sıcaklık ve deb dek kend ht yacından fazla jeotermal akışkanı özell kle sera ve
organ k tarım yapma amacında bulunan müteşebb sler n teşv k ed lmes bakımından k ralanması esastır.
(5) Haz nen n özel mülk yet nde veya Devlet n hüküm ve tasarrufundak yerlerde, jeotermal kaynakların
aranması, gel şt r lmes , şlet lmes ne yönel k tes sler le jeotermal ve doğal m nerall suların kullanılması ç n gerekl
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alanlardan Kanunun yürürlük tar h nden sonra k ra, ecr m s l alınmaz.
B l msel ve tekn k çalışmalar
MADDE 27 – (1) MTA, jeotermal kaynak ve doğal m nerall sulara yönel k olarak, yurt ç ve yurt dışında
yerl ve yabancı kamu veya özel tüzel k ş lere a t ruhsat sahasında b rl kte yapacağı arama, araştırma, gel şt rmeye
yönel k b l msel ve tekn k çalışmalarını b r sözleşme çerçeves nde kend usul ve esaslarına göre gerçekleşt r r.
Uluslararası çalışmalara l şk n sözleşme, uluslararası hukuk kuralları gözet lerek hazırlanır.
(2) MTA, yapılacak bu çalışmalar sırasında gerek duyması hal nde, yerl ve/veya yabancı ün vers telerden,
kurum ve kuruluşlar le uzmanlardan danışmanlık h zmet alab l r.
(3) Bu çalışmalar sonucu elde ed len kaynağa dayalı kamu veya özel tüzel k ş n n şletme faal yet ne geçmes
hal nde, MTA asgarî % 20 oranında olmak kaydıyla, lg l ş rket le varılan anlaşmada bel rt len oran çerçeves nde
şletme gel r nden pay alır. İşletmeye geçmek ç n gerekl tüm z nlerle lg l prosedür ruhsat sah b tarafından yer ne
get r l r.
(4) Ortak çalışmaların yürütüleceğ alana a t ruhsatta, sözleşme süres nce, şletme gel r n n %20 s nden az
olmamak kaydıyla sözleşmede bel rlenecek oranın ödenmes ne tem nen MTA leh ne potek veya reh n ed l r ve durum
ruhsat s c l ne şlen r.
(5) MTA le Kanun kapsamında b l msel ve tekn k ortak çalışma yürütüleb lmes ç n, kamu veya özel tüzel
k ş tarafından MTA’ ya b r proje le müracaat ed l r.
a) Müracaat dosyasında;
1) Çalışma yapılmak sten len alanın ruhsatı, ruhsat alanıyla lg l şlem, z n vb. b lg ve onaylı belgeler,
2) Projen n tekn k ve mal boyutu le lg l b lg ve onaylı belgeler,
3) Ş rket n, TC Kanunlarına göre kurulmuş olduğunu göster r statü, ünvan ve s c l v.b b lg ve onaylı belgeler,
4) Çalışma, yurtdışında yapılacak se ş rket n o ülken n lg l kanunlarına göre kurulmuş olduğunu göster r
statü, ünvan ve s c l v.b b lg ve onaylı belgeler le çalışılacak alanın hukuk durumu, çalışmaya l şk n tekn k ve mal
b lg ler n
bulunması gerek r.
(6) MTA, Kanun kapsamında ortak çalışma yapacağı ş rket ,
a) Ş rket n onaylı tekn k ve dar kapas tes , mal mkânları le donanım ve ek pmanlar,
b) Son beş yılda gerçekleşt rm ş olduğu projeler,
c) Tekl f ed len projen n mal ve tekn k boyutu le MTA’ya tekl f ed len şartlar,
ç) Ortak çalışma yapılması stenen alanın coğraf konumu, ulaşım durumu le lg l b lg ler ve varsa bu alanda
daha önceden yapılmış çalışma sonuçları,
g b ana kr terlere göre seçer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geç c ve Son Hükümler
Hakların nt bakı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanun yürürlüğe g rmeden önce kazanılmış bütün hakların sah pler , bu haklara a t
mevcut b lg ve belgeler le ruhsat sahasındak mevcut tes slere a t b lg , belge ve projeler , hak sah b olduğunu
göster r ruhsat, z n, mt yaz, sözleşme, s c l ve benzer belgeler İdareye vererek Kanunun yürürlüğe g rmes nden
sonra altı ay ç nde nt bak yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Kanunun yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren altı ay ç nde nt bak taleb nde bulunulmayan haklar ç n
tem nat k katına çıkarılarak altı ay ek süre ver l r. Bu ek süre çer s nde de nt bak taleb nde bulunulmayan haklara
l şk n faal yetler durdurulur.
(3) Kanunun yürürlük tar h nden önce, 26/3/1322 tar hl Mülga Maad n N zamnames , 17/6/1942 tar hl ve
4268 sayılı Mülga Madenler n Aranma ve İşlet lmes Hakkında Kanun, 19/2/1985 tar hl ve 3154 sayılı Enerj ve Tab î
Kaynaklar Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun, 26/5/2004 tar hl ve 5177 sayılı Maden Kanununda ve
Bazı Kanunlarda Değ ş kl k Yapılmasına İl şk n Kanunun geç c 4 ve 5 nc maddes ne göre ver lm ş haklar, 927 sayılı
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının st smarı le kaplıcalar tes satı hakkında Kanun ve 2634 sayılı Kanunun ek 1 nc
maddes ne göre ver lm ş haklar le 83/6568 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3/3/1954 tar hl ve 6309 sayılı
Mülga Maden Kanunu kapsamında ver lm ş ruhsat ve haklar aşağıdak şek lde nt bak ett r l r.
a) İl Özel İdareler n n doğrudan şlett ğ veya İl Özel İdares tarafından k raya ver lm ş doğal çıkış ve
kuyuların bulunduğu jeotermal alan, MTA adına tesc ll se MTA’ nın lg l İdareye gönderd ğ MİGEM tarafından
ver lm ş buluculuk tesc l belges ndek koord natlar le varsa MTA’ nın b ld receğ bloke alan d kkate alınarak
jeotermal alan bloke alanı le b rl kte MTA adına alan bazında nt bak ett r l r. İnt bak ett r len bu alan üzer nde
bulunan doğal çıkış ve/veya kuyular se nokta bazında kuyu veya doğal çıkış adı, koord natı, sıcaklığı, deb s ,
akışkanın c ns g b b lg ler bel rt lerek hak sah b adına doğal çıkış ve/veya kuyu bazında nt bak ett r l r.
b) İl Özel İdareler tarafından alan ve/veya kuyu bazında ver len şletme ruhsatları, ruhsat sah b adına nt bak
ett r l r. İnt baklarda ruhsatın lk ver lm ş olduğu tar h baz alınır. Ancak yapılan nt bak, doğal çıkış ve/veya kuyu
bazında olup MTA adına tesc ll jeotermal alan ç nde kalıyor se, alan bazında MTA adına nt bakı yapılır.
c) V layet tarafından rüsum ve temettü h sseler devred len kaynaklara a t doğal çıkış ve/veya kuyulara a t
haklar, devred l ş şekl baz alınarak lg l beled ye veya köy tüzel k ş l ğ adına nt bakı yapılır. Bu hakların bulunduğu
jeotermal alan, MTA adına tesc ll se alan bazında MTA adına nt bakı yapılır. Ancak alan MTA adına tesc ll değ l
se alanı bel rlenerek lg l hak sah b adına alan bazında nt bak ett r l r.
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ç) Beled yeler n doğrudan şlett ğ ve/veya k raya verd ğ doğal çıkış ve/veya kuyular, doğal çıkış veya kuyu
adı, koord natı, sıcaklığı, deb s , akışkanın c ns g b b lg ler bel rt lerek beled ye tüzel k ş l ğ adına nt bak ett r l r.
İnt bakı yapılan doğal çıkış ve/veya kuyular, MTA adına tesc ll jeotermal alan ç nde kalıyorsa alan bazında MTA
adına nt bakı yapılır. Ancak alan MTA adına tesc ll değ l se alanı bel rlenerek lg l hak sah b adına alan bazında
nt bak ett r l r.
d) Beled ye ve İl Özel İdareler n n ortağı olduğu ş rketler n şlett ğ doğal çıkış ve/veya kuyular, doğal çıkış ve/veya
kuyu adı, koord natı, sıcaklığı, deb s , akışkanın c ns g b b lg ler bel rt lerek lg l ş rket adına nt bakı yapılır.
İnt bakı yapılan doğal çıkış ve/veya kuyular, MTA adına tesc ll jeotermal alan ç nde kalıyorsa MTA’nın lg l
İdareye gönderd ğ MİGEM tarafından ver lm ş buluculuk tesc l belges ndek koord natlar le varsa MTA’nın
b ld receğ bloke alan d kkate alınarak jeotermal alan bloke alanı le b rl kte alan bazında MTA adına nt bakı ett r l r.
Ancak alan MTA adına tesc ll değ l se alanı bel rlenerek lg l ş rket adına alan bazında nt bak ett r l r.
e) Kanunun yürürlük tar h nden önce MTA tarafından kamu veya özel tüzel k ş ler, beled ye ve İl Özel İdare
le yapılan sözleşme ve protokollerle ver len kuyu bazlı kullanım hakları, kuyu bazında hak sah b adına nt bak
ett r lerek MTA’nın sözleşme ve protokollerdek hakları s c le şlen r. Bu hakların bulunduğu jeotermal alan MTA’nın
lg l İdareye gönderd ğ MİGEM tarafından ver lm ş buluculuk tesc l belges ndek koord natlar le varsa MTA’nın
b ld receğ bloke alan d kkate alınarak jeotermal alan bloke alanı le b rl kte alan bazında MTA adına nt bakı yapılır.
f) 5177 sayılı Kanunun geç c 5 nc maddes ne göre temd t taleb nde bulunulmuş ve süres ç nde proje
ver lerek MİGEM tarafından şletme mt yazı uzatılmış olan jeotermal kaynak, doğal m nerall su, ılıca, kaplıca ve
çmece le lg l haklar, şletme ruhsatlarındak koord natlar ve d ğer lg l b lg ler d kkate alınarak hak sah b adına
nt bak ett r l r.
g) Elektr k Üret m Anon m Ş rket tarafından şlet len kaynak alanı, alan koord natları MTA tarafından
bel rlend kten sonra Elektr k Üret m Anon m Ş rket adına, İdare tarafından nt bak ett r l r.
(4) İdare tarafından nt bakı yapılan haklara a t ruhsatlar MİGEM’ e b ld r l r.
(5) İdare, l sınırları çer s ndek nt bakı yapılan Kanuna tab ruhsatları, hak sah b , doğal çıkış, kuyu ve alan
koord natları, kaynağın c ns , hakkın süres , ruhsat ve/veya talep alanı le lg l mülk yet durumu ve d ğer gerekl tüm
b lg ve belgeler MİGEM’ e b ld rmek zorundadır.
(6) Kanunun yürürlük tar h nden önce MTA’nın yaptığı çalışmalarla bel rled ğ ve MİGEM tarafından MTA
adına tesc l yapılarak buluculuk belges ver lm ş jeotermal alanlar le ş programında yer alan ve projeler kapsamında,
MTA tarafından yapılmakta olan çalışmalarla müracaatların başlama tar h ne kadar geçen dönemde bel rlenecek
kaynak ve kaynak alanları ç n de MİGEM tarafından MTA adına buluculuk tesc l belges düzenlen r. MTA adına
düzenlenen bu buluculuk tesc l belgeler MTA tarafından İdareye b ld r l r ve lg l İdare tarafından MTA’ya arama
ruhsatı ver l r. Ver len arama ruhsatı le lg l b lg ve belgeler en geç onbeş gün ç nde İdare tarafından MİGEM’ e
b ld r l r.
(7) İdare tarafından MTA’ya ver len ruhsat alanları çer s ndek kuyularla b rl kte MTA tarafından hale ed l r.
MTA tarafından yapılan tüm arama, araştırma ve gel şt rme çalışmaları ç n yapılan masraflar düşüldükten sonra
ger ye kalan m ktar, MTA le lg l İdare arasında eş t olarak paylaşılır.
(8) Ancak MTA adına tesc ll olup arama ruhsatına bağlanan bu jeotermal alanların çer s nde; gerçek veya
tüzel k ş ler adına kuyu veya kuyular bazında Kanuna göre nt bakı yapılmış hakların bulunması hal nde bu jeotermal
alanlar MTA tarafından alan bazında hale ed lmez ve lg l İl Özel İdares ne b ld r l r. Bu jeotermal alanlarda
Kanunun geç c 3 üncü maddes n n k nc fıkrasının hükmü gereğ dare payının yarısı her yıl Temmuz ayı sonuna
kadar İdare tarafından MTA’ ya öden r.
(a) İhale ed lmeyen bu jeotermal alanlarda,
1) Kuyu veya kuyular bazında Kanuna göre nt bakı yapılmış b rden fazla hak sah b n n bulunması hal nde bu
sahalardak haklara l şk n faal yetler bu hak sah pler tarafından münfer den veya müştereken yapılab l r.
2) Gerçek veya tüzel k ş ler n Kanuna göre nt baka bağlanmış faal yet haklarının bulunması hal nde; MTA’ ya
a t kuyu veya kuyular mevcut üret m değerler nde MTA tarafından hale ed l r.
3) Beled ye, Özel İdare veya bunların ortaklığından oluşan tüzel k ş l kler n Kanuna göre nt baka bağlanmış
faal yet haklarının bulunması hal nde; MTA’ya a t kuyu veya kuyular bunlara mal yet bedel üzer nden devred l r.
(9) Kanunun yürürlük tar h nden önce MTA tarafından gerçek veya tüzel k ş lere sözleşme veya protokollerle
alan bazında kullanım hakkı ver lm ş jeotermal alanlar ç n lg l sözleşme veya protokol koşullarında ve süres nce
lg l hak sah b adına şletme ruhsatı düzenlen r ve MTA’ nın hakları s c le şlen r. Bu alanlarda lg l hak sah b ne
kullanım hakkı ver lmem ş MTA’ya a t kuyu veya kuyuların bulunması hal nde, bu kuyu veya kuyular, MTA
tarafından hale ed l r ve hale sonucunda tekl f ed len en yüksek bedel üzer nden bu alanlarda faal yet hakkına sah p
gerçek veya tüzel k ş lere öncel k hakkı ver l r.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı yürütür.
Ekler İç n Tıklayınız
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